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منطقة نیو بریتن الموحدة

نجاح شامل!
في ھذا العدد: أول یوم دراسي لـ نیو بریتن بالصور



یسعدني أن أقدم لمدارس منطقة نیو 
بریتن ھذه النشرة اإلعالمیة 

الجدیدة، "رسالة المنطقة"، وھي 
نشرة رقمیة سیتم إرسالھا إلیكم عبر 

البرید اإللكتروني كل شھر خالل 
العام الدراسي.  ھدفي ھو إبقاء 

خطوط االتصال مفتوحة وإبراز 
بعض األشیاء الرائعة التي تحدث 
 في جمیع أنحاء المنطقة التعلیمیة. 
سوف تلقي النشرة اإلعالمیة لكل 
شھر نظرة على األسابیع القلیلة 
الماضیة وسنبقیكم على اطالع 

بالتغیرات المھمة. آمل أن تستمتعوا 
بالسماع عن منطقتنا التعلیمیة 

الرائعة. 
  

ً مرحبا
 بعائالت وموظفي
 مدارس منطقة 

نیو بریتن الموحدة:

شریكم في العمل،

المشرف توني جاسبر
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لقاء طالب ثانویة نیو بریتن بزمالئھم في ساحة 
المدرسة في أول یوم دراسي.
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نشرة اعالمیة من مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة
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المساھمون في النشرة اإلعالمیة

المقاالت بقلم:
أعضاء فریق القیادة العلیا

وفریق األتصال في منطقة مدارس نیو بریتن

توجیھ الفن واألتصاالت بواسطة:
 باول فیغات و راین النجر
Pawel Figat & Ryan Langer

تمت الترجمة بواسطة:
مایرا رودریجیز و ماجدة ناصر

Mayra Rodriguez & Majedah Nassir

شكر خاص لـ:
كل شخص أرسل صور من مدارس منطقة نیو بریتن

مجلس التعلیم في نیو بریتن

القیادة العلیا



یستمتع الطالب بالمرح وأشعة الشمس في مھرجان العودة إلى 
(Walnut Hill Park) المدرسة في حدیقة والنت ھیل بارك

الجمیع یتحدثون عن مھرجان العودة إلى المدرسة!
نحن متحمسون للعام الدراسي المقبل! أجتمعت 
المئات من عائالت نیو بریتن معاً للترفیھ 
العائلي والسحوبات والھدایا في حدیقة 
Walnut Hill Park الجمیلة، من أجل 
مھرجان العودة إلى المدرسة السنوي والذي 

  أقیم بعد جائحة كورونا. 

مع وجود طاولة وخیمة استقبال وترحیب لكل 
مدرسة من مدارس منطقة نیو بریتن، أتیحت 
الفرصة للطالب وأولیاء األمور للقاء وتحیة 
مدیري المدارس والموظفین، حیث یمكنھم 
التعرف على األنشطة الالمنھجیة أو معالجة 
أي مخاوف أو اي أسئلة قد تكون لدیھم في 

 العام الدراسي الجدید. 

بصرف النظر عن الخیام الفردیة التي صممت 
لكل مدرسة من مدارس نیو بریتن، كانت 
ھناك خیام شركائنا المجتمعیین والبائعین 
والتي بلغ عددھا أكثر من 40 منظمة محلیة 

فردیة. 

  

وقد قام بعض الشركاء المجتمعیین بتوزیع 
موارد إعالمیة للعدید من الفرص المتاحة 
لبرامج قبل المدرسة وبعدھا المتاحة في جمیع 
أنحاء مدینتنا، بینما قام آخرون بتوزیع حقائب 

مدرسیة والزي المدرسي.

قال أحد الوالدین: "أنا متحمس". "ھذا رائع، 
ال أعتقد أننا ذھبنا إلى حدث مثل ھذا من 
قبل، وأنا سعید للغایة ألنني تعرفت على كل 
ھذه األعمال والبرامج التي یمكن البني 

االنضمام إلیھا."

وحضر أیضاً المشرف توني جاسبر والتي 
كانت أول تجربة لھ في مھرجان العودة إلى 
المدرسة لمدارس منطقة نیو بریتن. وأشار 
المشرف العام للمدارس الدكتور جاسبر "ھذا 
ھو بالضبط سبب رغبتي في القدوم للعمل 
في ھذه المنطقة. إنھ حضور كبیر لكل من 
عائالتنا وموظفینا. الموظفین سعداء للغایة 

لوجودھم ھنا والترحیب بالعائالت.

 نرید إقامة عالقة قویة مع ھذة العائالت، 
بحیث یأتي كل طفل إلى المدرسة." 

كان مھرجان العودة إلى المدرسة لمدارس 
منطقة نیو برتن 2022 بمثابة وصول كبیر! 
نود أن نشكر متنزھات نیو بریتن وقسم 
 New Britain Parks and) الترفیھ
Recreation Department) على 
شراكتھم المستمرة لمساعدتنا في تنفیذ ھذا 
 Whitsons الحدث، وكذلك مجموعة
Cluninaty، التي كان فریقھا یقدم وجبات 

مجانیة طوال المساء.





یمكن العثور على المزید من صور مھرجان العودة إلى المدرسة على وسائل التواصل االجتماعي لمدارس منطقة نیو بریتن!



تحدیثات اإلدارات
نظرة من وراء الكوالیس على ما كانت

 إدارتنا تعمل علیھ على مدار
 الثالثین یوماً الماضیة.

إدارة رئیس الموظفین
یواصل مجلس التعلیم العمل بشكل تعاوني مع مجموعات 
المفاوضة الجماعیة. وبعد فترة طویلة من المفاوضات، وافق 
كل من مجلس اإلدارة واالتحاد على عقد عمل المساعد 
التعلیمي (Paraeducator) المحلي المصدق علیھ 
2407، والذي یسري من 1 یولیو، 2022 حتى 30 یونیو، 
2025. شكراً لجمیع الموظفین الذین كرسوا وقتاً 

طویالً لعملیة المفاوضات.

إدارة األكادیمیون
یقدم قسم األكادیمیین التطویر المھني المستھدف لجمیع 
موظفي  طالب صفوف ریاض األطفال إلى الثاني عشر مع 
 التركیز على استمرار مناھج آداب اللغة اإلنجلیزیة 
والریاضیات للصفوف من ریاض األطفال إلى الخامس 
ومحتوى المنھج الدراسي من صفوف السادس الى الثاني 
عشر. ولقد طرحنا منھجنا العلمي الجدید لصفوف السادس 
إلى الثامن مع تضمین مناھج Gizmos العلمي في عملنا و 
منھج الدراسات االجتماعیة الجدید لصفوف السادس إلى 
الثامن. نحن متحمسون لتلقي معلومات من وزارة التعلیم 
بوالیة كونیتیكت فیما یتعلق بمصادر علم القراءة الجدیدة 
والغوص في العمل من أجل اختیار أفضل مورد لطالبنا. 
أخیراً، أطلقنا بنجاح  برنامج FUNdations (وھو برنامج 
متعدد الحواس ومنھجي للصوت و التھجئة والكتابة الیدویة) 

في الصف الثالث وسنواصل تقدیم الدعم.

إدارة المالیة
إن إدارة الشؤون المالیة في المراحل النھائیة من التنفیذ 
للتحول إلى عملیة غیر ورقیة واالنتقال إلى نظام الملفات 
اإللكترونیة. حیث سیؤدي ذلك إلى تحسین كفاءة القسم بشكل 
كبیر. ویخضع القسم أیضاً لمراجعة جمیع عملیاتھ لضمان 
رعایة أموال الناس العامة بشكل جید. كجزء من ھذه العملیة، 
 تم منح جمیع الموظفین فرصة لتقدیم مداخالت فیما إذا كان 

یعمل بشكل جید وما یمكن تحسینھ.
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 إدارة الموظفین والمواھب

أطلق قسم شؤون الموظفین والمواھب بالشراكة مع خبراء 
صناعة اللیاقة البدنیة والمدربین المعتمدین محلیاً من الـ 
YWCA في نیو بریتن برامج صحیة عبر اإلنترنت. یوفر 
البرنامج موارد صحیة وفصول لیاقة مسجلة مسبقاً وفصول 
لیاقة مباشرة وفرص رعایة ذاتیة وممارسات ھادفة وتوعویة 
للصدمات. حیث بدأت أكادیمیة العافیة في منطقة مدارس نیو 
 Jumpstart to" بریتن یوم الثالثاء 6 سبتمبر بسلسلة
Wellness" لمدة 4 أسابیع على منصة منظمة تسمى 
 Jumpstart to حیث یشمل برنامج ."Thinkific"
Wellness اللیاقة البدنیة والتغذیة والتركیز الذھني 

والصحة المالیة.

یعمل القسم بجھد كبیر في مواجھة نقص العمالة على مستوى 
البالد.حیث تم تعیین ما یقرب من 200 موظف جدید من 

مختلف الفئات منذ 1 یونیو.

یقوم أخصائي التوظیف والتنسیب لدینا بفحص المتقدمین و 
"االتصال البارد" للمساعدة في تحدید المرشحین المحتملین 
للمعلمین. حیث التقى أخصائیوا التوظیف  التنسیب بالعدید 
من الفرق اإلداریة في المدارس لمراجعة احتیاجات التوظیف 

وزیارة المعلمین المقیمین لدینا.

نواصل العمل لتوظیف المساعدین التعلیمین 
(Para-educators). حیث استضاف القسم یوم السبت 

الموافق 24 سبتمبر، معرض فرص العمل لتوظیف 
المساعدین التعلیمین. 

الموظفین یرحبون بمقدم طلب وظیفة مساعد التعلیم في 
إشارة إلى الصورة  معرض فرص العمل الذي عقد في 24 سبتمبر. 



إدارة المرافق
تقنیات التنظیف المعززة والتدریب - یحقق نتائج رائعة: تم 
 تقدیم تدریب للنظافة ألمناء المباني والذي تم تقدیمھ حدیثاً 
حیث تلقى أمناء المباني العدید من الثني والتقدیر من 
مدیري المباني والموظفین في جمیع أنحاء المنطقة. حیث 
تم تطویر تقنیات التنظیف الجدیدة ھذه وتنفیذھا بعد ساعات 

عدیدة من المراقبة والتدریب في جمیع أنحاء المنطقة. 

تجمیل األراضي مع التركیز على إجراءات السالمة 
الوقائیة: نحن كأدارة ركزنا على ضمان الحفاظ على 
أسسنا جیًدا وعدم تشكیل أي مشكالت تتعلق باألمن 
والسالمة. یشمل ھذا العمل إزالة األغصان المفرطة في 
النمو في العدید من المناطق واألشجار المیتة وإصالح 
السیاج  وإصالح الخرسانة أو األسفلت. سنواصل ھذا 

العمل في جمیع أنحاء المنطقة حتى أكتوبر.

إدارة خدمات التالمیذ
تحیة قویة لطالب وموظفي مدرسة برووك ساید 
(Brookside)! حیث شھدت ھذه المدرسة زیادة بنسبة 
الحضور تصل إلى 30% مقارنة بنفس الفترة الزمنیة من 
 العام الدراسي الماضي 2021-2022.حیث توضح 
الصورة أعضاء ھیئة التدریس في برووك ساید وھم 
یعقدون اجتماعاً للفریق حیث یناقشون البیانات حول القیود 
واالستثناءات والحضور. حیث كانت الفرق تستخدم 
مصفوفة قیادة دوج ریفز (Doug Reeves) لتحدید 
الھیاكل المقصودة التي تتحدث عن أي مكاسب إیجابیة في 
نقاط البیانات مقابل مجرد "محظوظ" للمكاسب التي تم 

تحقیقھا. 
 

 سیحضر طالب نیو بریتن المعرض السنوي العاشر
 لموارد اإلعاقة في 14 أكتوبر، في مركز دار
 المواطنین المسنین في نیو بریتن. نرحب بالجمیع
 للتعرف على الموارد المتاحة مثل خدمات التوظیف
 المجانیة والمواصالت والحقوق القانونیة والتكنولوجیا

المساعدة والتعلیم والمزید! (انظر النشرة المرفقة)

 دعوة مفتوحة لبرنامج Bridges: حققت الدعوة
 المفتوحة لبرنامج Bridges للمدارس االبتدائیة نجاحاً
 كبیراً في یوم 21 سبتمبر. شارك أولیاء األمور في
Zones of) "ورشة عمل "مناطق التنظیم 
 Regulation) لمعرفة المزید عن المناھج المستخدمة
 مع أطفالھم خالل الیوم الدراسي. تم توفیر مغناطیس
 الثالجة كمرجع لالستخدام المنزلي. في ھذه األثناء،
 شارك الطالب في درس تایكوندو وأنشطة أخرى في
 صالة األلعاب الریاضیة حیث انضم اآلباء إلى أطفالھم

لتناول العشاء والسحوبات.

عربة طعام مدرسة CLIMB: عادت عربة طعام 
مدرسة CLIMB! بالتعاون مع  شركة الطعام 
Whitsons  ومركز البلدیة  City Hall، سیقوم 
طالب مدرسة CLIMB في نیو بریتن بتقدیم القھوة 
وإفطار لموظفي مركز البلدیة وموظفي إدارة مجلس 
التعلیم من الساعة 9 صباحاً وحتى 11 صباحاً یوم 7 

أكتوبر. 
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قبل وبعد: إصالح السیاج و إزالة األعشاب الغیر مرغوب 
 Gaffney) فیھا في مدرسة جافني األبتدائیة

 .(Elementary School

طالب مدرسة CLIMB یقدمون القھوة واإلفطار من مقھى 
 CLIMB في مركز البلدیة. 



إدارة التكنولوجیا
 تعج فصولنا الدراسیة بأجھزة الـ بروجكتر/شاشة عرض! 
نحن على وشك االنتھاء من مشروع طویل الستبدال 
األجھزة السمعیة والبصریة في المدارس. ونظراً لكون 
 (Slade Middle School) مدرسة سلید المتوسطة
آخر مدرسة رئیسیة في المشروع، تقترب المنطقة من 
االنتھاء من تبدیالت األجھزة إلى أكثر من 700 موقع. 
مقاطع الفیدیو الداعمة قید التطویر لتقدیم المساعدة بشأن 

المیزات التي تأتي مع التكنولوجیا الجدیدة. 

تم توصیل أجھزة الطالب ألحدث المتعلمین لدینا إلى 
المدارس، حیث تم تسلیم ما یقرب من 800 جھاز خالل 
األسابیع القلیلة الماضیة. یتوفر تأمین جھاز الطالب 
للشراء من خالل متجر MySchoolBucks الخاص 
بنا والمتصل في حساب  بوابة الوالدین على الباور سكول 
PowerSchool. تأتي مشتریات التأمین یومیاً، وتزداد 
عملیات التسجیل بسرعة على تأمین األجھزة منذ العام 

الماضي. إنھا الطریقة األقل تكلفة لحمایة جھاز الطالب.

تقدیم قسم المساعدة التقنیة للطالب في بوابة حساب 
 .(PowerSchool) الوالدین/الطالب في باور سكول
أطلقنا ھذا العام قسماً أضافیاً في بوابة حساب 
الوالدین/الطالب في باور سكول لطلب المساعدة في 
خدمات التكنولوجیا. تقوم الصفحة اآلن بتحمیل جمیع 
تذاكر الطلبات، باإلضافة إلى وضعھا. یمكن عرض كل 
طلب بشكل فردي من ھذه الصفحة. یمكن أیضاً عمل 

تذكرة طلب جدیدة من ھذه الصفحة!

یرجى االطالع على نظرة عامة حول تحسینات حساب 
بوابة الوالدین عن طریق مسح رمز االستجابة السریعة 
(QR code). تتضمن معلومات عن المواصالت 
والقوائم والعدید من المیزات األخرى التي اضفناھا الى 

حساب بوابة الوالدین!
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تم تجھیز ما یقرب 700 فصل دراسي في مدارس منطقة نیو 

بریتن بأجھزة الـ بروجكتر/شاشة عرض كما ھو موضح 
أعاله. 

قبل وبعد: إصالحات األسفلت جاریة في مركز نیو بریتن 
 .(New Britain Transitional Center) األنتقالي



بالتشجیع والترحیب اُستقِبل الطالب أثناء دخولھم مدرسة فانس 
األبتدائیة (Vance Elementary School) في الیوم الدراسي 

األول لمدارس منطقة نیو بریتن الموحدة. 

تحدیثات من المشرف 
العام للمدارس

لقد بدأنا بدایة رائعة للعام الدراسي. حیث لم یكن ھذا ممكناً بدون الكثیر 
من التعاون بین موظفینا وعائالتنا ومدینة نیو بریتین. ونحن نعلم أنھ كانت 
ھناك بعض الرحالت المتأخرة للحافالت وبعض األخطاء األخرى، ولكن 
موظفینا المتفانین على درایة بھذه المشكالت ویعملون باستمرار على 
إجراء تحسینات. لقد حضرت عدداَ من الفعالیات المسائیة ویسعدني جداً 

أن أرى مدارسنا وعائالتنا تشارك معاً!

 
ألسباب تتعلق بالخصوصیة، ال یمكنني إخباركم بالعدید من التفاصیل، 
ولكن أود أن أشارككم أن المنطقة تقوم بتطویرات أمنیة في جمیع أنحاء 
المنطقة التعلیمیة. ونحن نعمل على تحسین استخدامنا للتكنولوجیا بقوة 
لتعزیز أمن المدارس عبر المنطقة. باإلضافة إلى ھذا العمل، سنستخدم 
بعض أموال االسترداد الفیدرالیة المتبقیة لدینا لتوظیف متخصص خارجي 
في األمن المدرسي یقدم تقریراً خاصاً لي ولمجلس التعلیم في وقت الحق 
من ھذا العام الدراسي. وسیقوم ھذا التقریر بإبالغ التحسینات األمنیة 

المستقبلیة والجاریة. 

مع اقترابنا من أشھر الشتاء، نعلم أنھ سیكون لدینا أیام ثلجیة وتأخیر في 
الدوام المدرسي و انصراف مبكر. من المھم للغایة أن تتأكد العائالت أن 
 مدارس اوالدھم لدیھا عنوانین برید إلكتروني وأرقام ھواتف دقیقة لھم. 
یرجى االتصال بالمكتب الرئیسي لمدرسة طفلك لتحدیث معلومات 
االتصال الخاصة بكم. ستكون مكالماتنا الھاتفیة ورسائل البرید 
اإللكتروني دائماً الطریقة األسرع واألكثر موثوقیة لالستماع إلى أخبار 
مدرستكم. نقوم أیضاً بنشر ھذه المعلومات على القنوات التلفزیونیة، لكنھا 

لیست موثوقة أو مفصلة.

فیما یتعلق بموضوع األمن المدرسي، رأینا جمیعاً الحاجة إلى المدارس 
القریبة والبعیدة للدخول في عملیات اإلغالق أو االحتماء في األماكن. 
یرجى العلم أنھ كلما رأینا الحاجة إلى القیام بذلك، سیكون مدیر المدرسة 
وطاقمھا مشغولین بالتعامل مع المھام الھامة. ستكون أولویاتنا األولى ھي 
الحفاظ على ھدوء األطفال وأمانھم. عندما یتم رفع حالة الطوارئ، 
سیتواصل مدیر/مسؤولو مدرسة طفلك معك عبر مكالمة ھاتفیة أو برید 
إلكتروني، لكن ھذا غیر ممكن أثناء الطوارئ. نحن نعلم أن اآلباء 
یریدون معرفة ما یحدث بالضبط في كل لحظة، لكن ھذا غیر ممكن بینما 

یضمن الموظفون بیئة ھادئة وآمنة في ھذه الحاالت. شكرا لتفھمكم.

 



نیو بریتن، دعونا نحظى بسنة دراسیة رائعة!
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برنامج تأمین جھاز الطالب لمنطقة مدارس
 نیو بریتن الموحدة

نعلم جمیعاً أن الحوادث یمكن أن تحدث
بدون برنامج تأمین جھاز الطالب الخاص بمدارس منطقة نیو بریتن، قد تكون في مشكلة من أجل 

إصالحات الجھاز المكلفة أو تكالیف االستبدال.*

تم تصمیم برنامج تأمین أجھزة الطالب لحمایة الطالب والعائالت في حالة تلف جھاز الـ كروم بوك 
(Chromebook) الذي تم إصداره للطالب أو حدوث أعطال بسبب خطأ غیر مقصود من الطالب.*

ال تدع أي حادث یفسد یومك، سجل الیوم!
*انظر إلى الجانب العكسي لمزید من التفاصیل

!MySchoolBucks التسجیل سھل عن طریق متجر
PowerSchool Parent Portal یمكن الدخول إلیھ من خالل بوابة حساب الوالدین

نصیحة مھمة
قم بتأمین جھاز طالبك…

فقط
 20$/ في السنة

توفر تغطیة 
للحوادث العرضیة 

لجھاز الطالب

*أنظر الى الجانب العكسي لمزید من التفاصیل





بالشراكة مع األسرة والمجتمع، تعمل مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة على توفیر أفضل تعلیم شخصي وشامل للطفل بالكامل على 
كل المستویات بحیث یكون الطالب مستعدین لمستقبل مختلف تماماً ویساھمون فیھ بشكل إیجابي.

تسعى مدارس منطقة نیو بریتن الموحدة جاھدة لمتابعة التمیز لكل طالب على حٍد سوى


